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Kommunfullmäktige
Kf-salen kl.18.00–23.45
Anders Gustafsson (M) ordförande
Ingbritt Martinsson (C)
GunBritt Henning (S)
Diana Laitinen Carlsson (S)
Annelie Hägg (C)
Mikael Lindström (M), tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M) § 120-121
Tomas Erazim (M), § 122-141
Johan Starck (S)
Lennart Nilsson (C)
Annelie Sjöberg (M)
Ingrid Ottosson (S) tjänstgörande ersättare för Malin Jakobsson (S)
Ulf Svensson (SD)
Håkan Dufva (KD)
Bertil Granman (S) tjänstgörande ersättare för Jonas Nilsson (S) § 120-121
Jonas Nilsson (S) § 122-141
Lea Petersson (MP)
Per Sixtensson (C)
Björn Alm (M)
Birgitta Johansson (S)
Maria Havskog (C)
Mikael Andreasson (S)
Anita Karlsson (SD)
Carina Lindström (M)
Anders Pansell (KD)
Christina Bladh (S)
Stellan Johnsson (C)
Marie-Louise Gunnarsson (M)
Sven-Olov Lindahl (L)
Viking Ottosson (S)
Jonas Håkansson (MP) § 120-121
Bo-Kenneth Knutsson (C)
Ronny Jakobsson (S)
Mats Danielsson (M)
Urban Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)
Ingegerd Axell (S)
Bengt Koltman (C)
Lars Aronsson (S)
Jan Lindholm (-)
Nils-Gunnar Karlson (KD)
Ulf Bardh (C)
Bertil Granman (S) tjänstgörande ersättare för Malin Garpevik (S) § 122-141
Ulf Björlingson (M)
Bo Bergvall (S)
Sandra Mulaomerovic (C)
Eva Ekenberg (MP)
Mats Svensson (SD)
Stig Axelsson (S)
Rolf Abelsson (M)
Erling Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Lena Carlsson (C)
Lennart Gustavsson (S) tjänstgörande ersättare för Carina Stende (S)
Magnus Berglund (KD)
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Anneli Gustafsson, sekreterare
Tord Du Rietz, kommundirektör
Karin Höljfors, ekonomichef, § 120-123
Bengt Koltman (C) och Rolf Abelsson (M)
Kommunkansliet 2017-06-27 kl. 15.00

Paragrafer

120-141
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Kf § 120 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Lars E Björck ställer frågan om den vindbruksplan som tagits fram,
- vad kostar den,
- vilka konsulter har använts,
- varför anges inte medborgarförslag i samrådshandlingarna?
Per Sixtensson (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden svarar följande.
Vad den slutliga kostnaden är finns ingen uppgift om idag, men kostnaden är
budgeterad. Den konsultfirma som har anlitats heter ÅF Infrastructure AB.
Alla synpunkter och samrådsyttranden som kommit in under samrådstiden har
tagits med i handlingarna.
Per Sixtensson uppmanar Lars E Björck att ta kontakt, så de tillsammans kan reda
ut vilka medborgarförslag som avses och varför de i så fall inte har tagits med, samt
vad kostnaden för planen är.
Då inga fler frågor ställs förklarar ordföranden frågestunden avslutad.
-----
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Kf § 121 Allmänpolitisk debatt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Inledningsvis redovisas förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020.
Därefter genomförs en allmänpolitisk debatt, vilken ska utgöra underlag för
budgetberedningens direktiv till förvaltningen avseende styrkort och sektorsramar.
Debatten under tema ”Kvalité och kvantitet i budget 2018 – 2019 och
verksamhetsplan 2020”, genomförs i anslutning till att kommunfullmäktige senare
ska fastställa förvaltningsramen för åren 2018 – 2020.
Debatten inleds med att en representant från vardera i kommunfullmäktige
representerat parti, håller ett inledande anförande om upp till fem minuter.
Därefter ges tillfälle till anförande om tre minuter. Genmäle om två minuter är tillåtet
för varje ledamot vid maximalt två tillfällen. Talarordningen har lottats på förhand.
Debatten tar upp områden som
- miljö
- vård och omsorg
- bostäder
- förskola/skola
- närproducerad mat
- vattenförsörjning
- gator och vägar
- personalpolitik
- socialtjänst
- hemtjänst
- trådlös teknik och bredband
- integration
- styrning och ledning
- uppföljning av politiska beslut
- landsbygdsfrågor
- attraktivitet och trygghet
Samtliga partier deltar och totalt görs 36 inlägg och anföranden i debatten.
-----
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Kf § 122 Bristande skötsel av områden, rondeller
med mera – interpellation
Dnr 2017-KLK0130

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att, innan sommaren, utforma ett svar
som presenteras till fullmäktiges ledamöter, gärna som bilaga till fullmäktiges
protokoll.
Ärendebeskrivning
Lars Aronsson (S) framför i interpellation till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Per Sixtensson, att skötseln av grönområden och rondeller är
undermålig.
Bland annat framförs att Kvarnarpsvägen ser ut som ett skövlat landskap. Det är
som en blandning av oplanerat kalhygge och ett ”smärre bombanfall”. Strax innan
Kvarnarpsvägen, på Roluffs väg, ligger sly, nedfällda träd och stockar kvar, trots att
avverkning skedde för ett antal år sedan. Gång- och cykelvägarna är inte bättre.
Förra sommaren frodades ogräset inne i Eksjö stad, men även i övriga tätorter. En
turist- och evenemangsstad får inte se ut så. Är det skräpigt och vanskött, ger det en
negativ bild av kommunen. Det ger också signaler att det är ok att skräpa ned, låta
ogräs växa och så vidare. Rondellerna i Eksjö och utmed väg 40 till Mariannelund
är inte heller skötta.
Lars Aronsson (S) ställer i interpellationen följande frågor, som besvaras av
Per Sixtensson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Vilka åtgärder kommer att vidtas för att snygga till Kvarnarp och övriga
bostadsområden?
När det gäller skogarna i och runt Kvarnarps-området och andra liknande områden
så krävs ett helhetsgrepp. Samhällsbyggnadsnämnden har därför föreslagit
kommunstyrelsen besluta att en inventering och dokumentation utförs av skog på
kommunal mark utöver vad som är redovisat i skogsbruksplanen (SbN § 129 den
2017-06-14). I klartext innebär det att de tätortsnära skogsområden omfattande ca
100 hektar, ska inventeras och skötselinstruktioner ska följa varje delområde.
Utöver detta framarbetas en trädvårdsplan som är ytterligare ett verktyg för
effektivare åtgärder.
Generellt har åtgärder utförts enligt plan, med undantag från den första
ogräsbekämpningen i år, som missats i samband med en omorganisation inom Skog
och Park.
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Gatuchefen konstaterar att underhållet på kommunala gång- och cykelvägar, gator
och vägar är eftersatt. En första åtgärd som föreslås är att återta gatusopningen i
egen regi för att öka underhållet. Vad detta skulle innebära ekonomiskt ska
redovisas i kommande budgetarbete.
Samhällsbyggnadschef, gatuchef och biträdande socialchef menar att det finns ett
stort behov av, och mycket att vinna, genom att bättre synkronisera park- och
gatudriften. Samhällsbyggnadschefen menar att en omorganisation är nödvändig för
att ge bästa möjliga förutsättningar för detta.
Vem/vilka bestämmer om var skog ska avverkas och vem/vilka har bestämt
att inte städa efter sig?
När det gäller träd och ris utmed Kvarnarpsvägen, är det Eon som har gjort denna
avverkning inom sin ledningsrätt, för att trädsäkra sin kraftledning. Vanligen lämnas
ris och toppar kvar av biologiska skäl. Eon följer de riktlinjer som gäller för
skogsskötsel. Dessa värden kan dock komma i konflikt med andra värden i
närheten av tätorter och just det vill samhällsbyggnadsnämnden komma åt i sitt
förslag till beslut, som beskrivits ovan.
Generellt beslutas avverkning utifrån givna riktlinjer. Fram till 2017 har Eksjö
kommun använt sig av upphandlad skogsförvaltning, men har numera en egen
skogsförvaltare som ska planera kommande avverkningar inom kommunägd mark.
Vilka åtgärder är planerade att vidtas för att snygga till rondellerna?
Samhällsbyggnadssektorn föreslår att nuvarande skötselavtal med Transab ska
avslutas under 2018, och att skötseln ska återgå till Trafikverket. Åtgärdsförslag för
rondellerna finns framtagna och kan genomföras när medel finns tillgängliga för
detta. Samhällsbyggnadssektorn föreslår att man inväntar med åtgärder så att
kommunen istället kan medfinansiera åtgärder som utförs av Trafikverket och på så
sätt få både snygga och drifteffektiva rondeller utmed väg 40 i Eksjö stad.
Rondellen i Mariannelund sköts av Trafikverket.
Vilka kontakter har tagits eller kommer att tas med Trafikverket för att
snygga till omgivningarna till riksväg 40?
Eksjö kommun har fortlöpande kontakt med Trafikverket.
Vilka planer finns för att snygga till i kommunens övriga tätorter?
Den mest konkreta åtgärden är omfördelningen av investeringsmedel om 1,8
miljoner kronor från stationsområdet i Mariannelund, till åtgärder mer i centrala
Mariannelund. Åtgärdsförslag ska presenteras i höst, med utgångspunkt från
resultatet av den enkät som finns och har funnits tillgänglig för invånarna i
Mariannelund.
I övrigt fortlöper ordinarie drift i den mån som är möjlig. Behov finns och har
funnits för ökade anslag under flera år. För 2017 har ramen ökat för gatuunderhåll
och där kommer en förändring till det bättre att uppfattas i flertalet av kommunens
tätorter, även om det inte kommer att räcka för att komma ikapp det eftersatta
beläggningsunderhållet.
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Diana Laitinen Carlsson (S) ställer ett antal följdfrågor till Per Sixtensson (C).
När under 2018 går avtalet ut?
Förslag till åtgärder har tagits fram, men finns ännu inte i budget. Kontakter har
tagits med Trafikverket, för att få till en bättre skötsel av rondellerna. I övrigt ber
Per Sixtensson att få återkomma med svar på de övriga frågorna.
Bo-Kenneth Knutsson (C) framför synpunkter på hur rondellerna sköts, och
redovisar att han gjort så i 16 år nu.
Annelie Hägg (C) informerar om att man i upphandlingen med Transab inte har
ställt så höga krav som man med facit i hand, borde ha gjort.
-----
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Kf §123 Budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020
– förvaltningsram för drift och investering
Dnr 2017-KLK0122
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultatet i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag till:
2018: 1,0 %
2019: 2,0 %
2020: 2,0 %
att fastställa driftramen för förvaltningen till:
2018: 997,4 mnkr
2019: 1 004,7 mnkr
2020: 1 030,0 mnkr
att fastställa investeringsramen för förvaltningen till:
2018: 32,8 mnkr
2019: 43,1 mnkr
2020: 42,1 mnkr
att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2018 till oförändrad nivå,
det vill säga 22,26 kr.
Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen beslutat
att ge budgetberedningen i uppdrag att ge direktiv till förvaltningen för sitt arbete
med förslag till styrkort och sektorsramar som inryms i beslutad ram 2018-2020,
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti 2017 redovisa:
• Möjligheter som en gemensam fordonssamordning i kommunen kan ge på
effektivitet och kostnader i verksamheten samt ökad följsamhet mot
resepolicyn,
• Handlingsplan med kostnadsberäkning för att förverkliga målet med
bredbandsutbyggnad, samt redovisa vilka effekter en ökad bredbandsutbyggnad
får för den kommunala organisationen,
• En plan för framtida användning av samtliga kök i kommunens organisation,
• Vilka avgifter som tas ut i den kommunala organisationen i jämförelse med
andra kommuner samt vilka grunder som gäller för ökning av avgifterna.
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i april/maj 2018 redovisa:
• Planering och kostnadsuppskattning av infrastruktur som krävs med anledning
av påfart till planerad förbifart söder om Eksjö stad,
• Lokalförsörjningsplan för hela förvaltningen.
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Ärendebeskrivning

Budgetramen för kommunens verksamheter 2018 har kommunfullmäktige fastställt
i oktober 2016 till 933,9 mnkr i driftbudget och 33,3 mnkr i investeringsbudget.
Fokus i detta budgetarbete ligger därför på 2019 även om en avstämning av ramen
2018 också görs. I detta skede är också fokus på totalramen och inte
sektorsramarna, som kommer att behandlas under hösten.
Budgetberedningen har, i sitt arbete med att föreslå en förvaltningsram, gått igenom
underlag för utrymme och behov. Som sammanfattning för att ta ställning till
förvaltningsram eller ”utgiftstak” 2018-2020 redovisas följande underlag:
Budgetutrymme:
o Underlag för resultatkrav enligt budgetdirektivet
o Prognos för skatteintäkter och bidrag per 2017-04-27
o Utrymme för investeringar
Budgetbehov:
o Sammanfattning av sektorernas underlag för drift och investering
o Löneökningsantagande
o Jämförelse av verksamheternas kostnader 2015 ställt mot liknande
kommuner
Skillnad mellan budgetutrymme och budgetbehov
Utifrån budgetberedningens diskussioner lämnas också förslag till uppdrag till
kommande budgetberedning.
Budgetutrymme – underlag för resultatkrav enligt budgetdirektivet
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
kommunen och där ingår bland annat mål för resultatet.
Enligt budgetdirektivet ska budgeterat resultat vara minst 2 procent av
skatteintäkter och bidrag. Då extra statsbidrag för flyktingmottagande
2015-16 intäktsförts under 2015-16 är det möjligt att budgetera lägre resultat än 2
procent 2017-18, dock ska snittet för 2015-2018 vara minst 2 procent. Snittet för
budget och utfall senaste 10 åren ska vara minst 1,8 procent.
Nedan visas resultatutfallet från och med 2011, samt med det resultat som
kommunfullmäktige fastställt för 2018-19:
Bokslut

Resultat i
%

Justerandes sign

2011

2012

2013

2014

Budget
2015

2016

2017

2018

Snitt 10
2019 2020 år

Snitt
2015-2018

0,9% 0,9% 2,2% 2,1% 2,3% 4,1% 1,4% 1,0% 2,0% 2,0%

1,9%

2,2%

Mål:

1,8%

2,0%
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Med utfallet 2016 och budgeten framöver är det möjligt att sänka resultatet med
motsvarande 1 procent 2018 och uppnå de angivna målen i direktivet.
Prognostiserat resultat efter mars är -1,3 procent. Om det resultatet blir utfallet
2017 blir resultatet ett snitt på 1,6 procent på 10 år och 1,5 procent 2015-18 och
målen uppnås inte.
Budgetutrymme – prognos för skatteintäkter och bidrag
Senast kända skatteprognos vid budgetberedningens sammanträde var från 201704-27.
I skatteprognosen är LSS-utjämningen osäker, den sjönk med 4 mnkr i senaste
prognosen men kommer troligen att förbättras vid nästa prognos i juni då alla
uppgifter som avser 2016 inte är uppdaterade i den senaste prognosen. Samtidigt är
också prognosen för fastighetsavgiften osäker då SKL informerar om att den kan
vara alltför positiv för mindre kommuner, för Eksjös del kanske 2 mnkr.
I prognosen ingår statsbidraget för välfärden. Det statsbidraget bygger på mottagna
flyktingar och befolkning. Under åren fasas flyktingmottagandet ut ur beräkningen
av bidraget och 2021 är det enbart befolkning som ligger till grund för bidraget. För
Eksjö kommuns del innebär det att bidraget sänks.
Skatteprognosen är beräknad på invånare enligt senaste befolkningsprognosen
2017-04-27. Följande invånarantal per 1/11 året före ligger till grund för
skatteprognosen:
2017: 17 100 (verkligt utfall)
2018: 17 250
2019: 17 400
2020: 17 500
Vecka 19 i år var invånarantalet 17 204.
Utrymme förvaltningsram drift
Med gällande prognos för skatteintäkter och bidrag
2018: 1,0 %
2019: 2,0 %
2020: 2,0 %
finns det utrymme för förvaltningsram med:
2018: 997,4 mnkr
2019: 1 004,7 mnkr
2020: 1 030,0 mnkr
Budgetbehov – löneökningsunderlag
Största enskilda kostnadsökningen mellan åren är löneökning. SKL prognostiserar
att timlönerna ska öka med 3,3-3,5 procent under planperioden. Observera att det
inte är detsamma som löneökningsprocent som framkommer i
löneförhandlingarna. I budget avsätts för resurser knutna till personalkostnader 2831 mnkr per år, där ska bland annat löneökning inrymmas.
Justerandes sign
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Budgetbehov - sektorernas underlag drift
Sektorerna har presenterat budgetbehov för 2018-2020. Medel för oförändrad
kvalitet respektive ökad ambition jämfört med kommunfullmäktiges ram för 2018
har tagits upp. Nya förutsättningar kan vara t.ex. nya lagar, förändringar i volymer
med mera. Behoven sammanfattas i nedanstående tabell:
2018

Samhällsbyggnadssektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Kommunledningskontoret
Överförmyndarnämnden
KS/KF/Nämnder
Revisionen
Totalt sektorsramar

KF Ram
2017
39,2
59,9
375,6
380,8
64,9
3,1
6,8
1,2
931,5

KF Ram
2018
39,3
59,5
379,1
380,7
64,4
2,9
6,8
1,2
933,9

2019

Nya
Angelägna
förändrade
behov,
förutsättningar
ökad
2018
ambition
1,6
0,8
5,6
0,9
10,7
11,0
18,3
21,8
2,3
1,4
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
0,0
41,4
33,5

2020

Nödvändiga
Nödvändiga
behov för
behov för
upprätthålla Angelägna upprätthålla Angelägna
nuvarande
behov,
nuvarande
behov,
kvalitet (+ / -)
ökad
kvalitet (+ / -)
ökad
jmf 18
jmf 18
ambition
ambition
0,8
0,8
1,8
1,7
1,2
5,7
5,4
1,2
21,3
12,7
12,2
14,1
25,3
23,5
20,3
31,8
1,2
1,5
1,4
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
46,1
52,2
49,2
38,9

Ej sek torsbundet
23,3

50,5

1,7

31,1

31,0

Utvecklingspott

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

KS medel för oförutsett

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

KS ofördelat flykting

0,9

3,4

0,0

-3,4

-3,4

KS flyktingmedel för föreningar

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultatfond

2,5

2,5

0,0

0,0

0,0

Kapitalkostnad

1,5

2,7

1,9

0,0

0,0

0,0
961,8

-5,5
989,1

5,5
42,6

5,5
72,2

Personalpott

Ofördelad neddragning
Totalt förvaltningsram

41,4

5,5
82,4

52,2

46,1

I kvartalsrapporten prognostiseras ett underskott för sektorerna med 27,5 mnkr,
främst inom sociala sektorn. Hänsyn har tagits i budgetunderlaget till orsaker som
volymförändringar som föranlett det befarade underskottet 2017.
Skillnad mellan budgetutrymme och budgetbehov
Det är en skillnad mellan det budgetutrymme och det budgetbehov som finns i
driftbudgeten på 34-57 mnkr under 2018-2020. Differensen illustreras i
nedanstående tabell:
2018

Totalt förvaltningsram
Rambehov

1 031,7

Utrymme

997,4

Skillnad utrymme- rambehov

-34,3

Förändrat ramutrymme jmf KF 2018

Justerandes sign

2019

2020

Nödvändiga
Nödvändiga
behov för
behov för
Nya
Angelägna upprätthålla Angelägna upprätthålla Angelägna
förändrade
behov,
nuvarande
behov,
nuvarande
behov,
KF Ram KF Ram förutsättningar
ökad
kvalitet (+ / -)
ökad
kvalitet (+ / -)
ökad
2017
2018
2018
ambition
jmf 18
ambition
jmf 18
ambition
961,8
989,1
42,6
41,4
72,2
52,2
82,4
46,1

8,3

Utdragsbestyrkande

1 073,1

1 061,3

1 113,5

1 004,7
-75,7

-56,6
15,6

1 071,5

1 117,5

1 030,0
-108,8

-41,4
40,9

-87,5
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Investeringsbudget
Investeringsbehoven är större än det utrymme som finns 2018 och 2020, medan
behoven är lägre 2019 än det utrymme som finns (se nedanstående tabell).
Utrymmet bygger på att resultatet från och med 2019 höjs från 1 till 2 procent,
vilket innebär att investeringsutrymmet blir högre 2019-2020.
Behov
Tillägg
Progn
KF 2017 fr 2016 Bu 2017 2017

Sektor, motsv

Samhällsbyggnadssektorn
Tillväxt och utvecklingssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Kommunledningskontoret
Totalt

KF 2018

2018

2019

2020

21,8

12,0

33,8

29,0

19,8

19,8

20,1

59,5

4,0

-0,5

3,5

3,6

3,5

3,5

3,5

3,6

3,4

0,7

4,1

3,4

3,7

5,4

3,6

2,5

7,9

2,0

9,9

9,5

2,4

3,8

2,7

2,1

3,6

0,4

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

4,5

40,7

14,5

55,2

49,4

33,4

36,5

32,3

72,2

Utrymme

32,8

43,1

42,1

Differens

-3,7

10,8

-30,1

Skrivelser från Kommunal och Lärarförbundet har redovisats för kommunstyrelsen,
där de fackliga organisationerna betonar arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt
AFS 2015:4. inför eventuella förändringar.

Yrkanden
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 138
Budgetunderlag från ekonomiavdelningen
Utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf §124 Årsredovisning 2016 jämte
revisionsberättelse – Mediacenter Jönköpings län
Dnr 2017-KLK0104
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunens representanter i direktionen för Kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län, ansvarsfrihet för 2016, samt
att fastställa årsredovisning 2016 för Mediacenter Jönköpings län.
Diana Laitinen Carlsson (S) och Anita Carlsson (SD) deltar inte i beslutet på
grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har
upprättats, där det framgår att årets resultat uppgår till 675 tkr.
Utsedda revisorer tillstyrker 2017-04-06 att förbundsdirektionens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016 för Mediacenter Jönköpings län, 2017-04-26
Revisionsberättelse, 2017-04-06
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 139
Utdrag:

Mediacenter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf §125 Granskning av upphandlingsprocessen
Dnr 2017-KLK0013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Deloitte AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun
genomfört en granskning av upphandlingsprocessen inom kommunstyrelse och
nämnder. Granskningens syfte har varit att erhålla en helhetsbild hur
kommunstyrelse och nämnder hanterar sina upphandlingar.
Deloitte ABs sammanfattade bedömning är att kommunstyrelse och nämnder inom
Eksjö kommun delvis har en ändamålsenlig organisation för att genomföra
upphandlingar.
I sin rapport framhåller Deloitte följande rekommendationer:
1. Kommunstyrelse och övriga nämnder bör formalisera en rutin för att säkerställa att gränsvärdet
för direktupphandling av en och samma leverantör inte överskrids
För att kontrollera sektorernas efterlevnad av antagna riktlinjer för
direktupphandling har ekonomi- och upphandlingsavdelningen under 2015 och
2016 vid tre tillfällen granskat samtliga verifikationer från leverantörer där ramavtal
saknas och inköpsvärdet överstiger 15 tkr exklusive moms. Av riktlinjerna framgår
att dokumentationsprotokoll ska sändas till ekonomi- och upphandlingsavdelningen
som därmed får ett uppföljningsansvar, bl.a. för att beloppsgräns för
direktupphandling framöver inte ska överskridas.
Samtliga genomförda kontroller har visat att det finns en klar förbättringspotential
hos verksamheterna beträffande konkurrensutsättning och dokumentation av
genomförda upphandlingar.
Noterbart är dock att ovanstående kontroller under 2015 och 2016 har skett på
redan genomförda direktupphandlingar. Att i förväg kontrollera om en enskild
sektors direktupphandling bidrar till att kommunens totala inköpsvärde för
produktgruppen överskrider beloppsgräns för direktupphandling är i dagsläget inte
praktiskt genomförbart. En sådan kartläggning och handläggning av framtida
direktupphandlingar med lågt värde skulle vara mycket tidskrävande och kräver
ökade resurser i såväl datastöd som personal.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder bör upprätta skriftliga rutinbeskrivningar som beskriver
hur inköp och upphandling ska utföras, och vem som ska vara delaktig i de olika processerna
I Eksjö kommuns Upphandlings- och inköpspolicy, som antogs av
kommunfullmäktige 2014-02-07, framgår att upphandling som överstiger
beloppsgräns för direktupphandling, vilket under 2016 motsvarade 534 890 kr, ska
sådan upphandling utföras av ekonomi- och upphandlingsavdelningen i samråd
med berörd verksamhet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I Eksjö kommuns Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy, som antogs av
kommunstyrelsen 2014-09-02, framgår hur inköp/upphandling med värde upp till
534 890 kr ska genomföras med konkurrensutsättning och att beslut om leverantör
ska undertecknas av behörig person enligt delegationsordning.
Utöver ovanstående dokument finns det på Eksjö kommuns intranät en
Upphandlings- och inköpsskola tillgänglig för samtlig personal.
Kommunstyrelsen anser att de skriftliga rutinbeskrivningar som finns för inköp och
upphandling är tillräckliga, men att informationen om dessa behöver spridas genom
riktade utbildningar till de olika sektorerna enligt nedanstående.
3. Skapa utbildningsrutiner avseende upphandling inom kommunstyrelsen och nämnderna
Utbildning/information avseende upphandling sker regelbundet vid nyanställning
av personal med chefsbefattning. Därutöver sker detta vid enskilda tillfällen, t.ex
APT, chefsdagar och nämndmöten.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att rutiner för utbildningsinsatser behöver
utvecklas.
4. Se över möjligheten att inom kommunstyrelse och tillhörande nämnder minska antalet personer
som har befogenhet att genomföra inköp
Det finns ett stort antal personer som har befogenhet att göra inköp. I pågående
arbete med att införa e-handel kommer dessa att minska.
Eksjö kommun har sedan några år tillbaka påbörjat arbetet med införande av ehandelssystem. Införandet har dock tagit längre tid än planerat beroende på
tekniska orsaker, men även brist på personella resurser. Under hösten 2017
kommer dock personella resurser att frigöras för att om möjligt öka takten på
införandeprocessen.
För att kunna utföra inköp/beställningar i e-handelssystemet krävs att personalen
har tillgång till systemet med personlig inloggning, samt har genomgått utbildning i
e-handelssystemet. I dagsläget genomförs utbildning för personal som ska vara
beställare inom produktgrupperna livsmedel och läromedel.
Successivt kommer ytterligare nya produktområden att läggas in i e-handelssystemet
med målsättningen:
- att antalet beställare minskar
- att behöriga beställare efter genomgången utbildning blir mer kvalificerade och
avropar ”rätt” produkter från ”rätt” leverantör.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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5. Kommunstyrelsen bör tillse att samarbetet mellan sektorer och kommunens upphandlingsenhet
stärks
I rapporten framkommer att ”samarbetet mellan sektorer och kommunens
upphandlingsenhet fungerar mycket väl i de fall upphandlingsenheten kontaktas”.
Genom de internkontroller och utbildningsinsatser som genomförts under 2016
och 2017, har medvetenheten ökat hos förvaltningen om LOU och övriga antagna
dokument, vilket bidragit till att efterfrågan på upphandlingsavdelningens tjänster
stadigt har ökat.
Med de ökade utbildningsinsatser som föreslås, stärks samarbetet mellan sektorerna
och upphandlingsavdelningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07
att uppdra till förvaltningen att granska samtliga direktupphandlingar över 15 tkr
som gjorts utanför ramavtal,
att resultatet av granskningen redovisas för respektive nämnd två gånger årligen,
att respektive sektors resultat anmäls till kommunstyrelsen, samt
att uppdra till förvaltningen att aktivt skapa möjligheter för
upphandlingsavdelningen att regelbundet medverka vid ledningsgruppsmöten och
arbetsplatsträffar.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport från Deloitte
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 9
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 91, 2017-06-07, § 141
Utdrag:
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Kf §126 Granskning av kommunens uppföljning av
externa placeringar inom missbruksvården –
yttrande
Dnr 2017-KLK0035
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av
kommunstyrelsens uppföljning av externa placeringar inom missbruksvården.
I granskningen har rutiner kring uppföljning av externa placeringar inom
missbruksvården granskats. Revisionens iakttagelser och bedömning är att
socialnämndens rutiner har tydliga förbättringsmöjligheter.
Kommunstyrelsen remitterade 2017-03-07 ärendet till sociala sektorn, som likt
kommunrevisionen anser, att arbetet med utveckling av identifierade
rekommendationer har förbättringsmöjligheter för att kvalitetssäkra
missbruksvården.
Sociala sektorn har sedan våren 2017 pågående uppdrag från kommunstyrelsen för
att utveckla missbruksvården.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut2017-02-23, § 34
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 62, 2017-04-04, § 93, 2017-06-07, § 142
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-04-27
Socialnämndens beslut 2017-05-17, § 64
____________________________________________________________
Utdrag:
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Kf §127 Försäljning, del av Nannylund 4
Dnr 2017-SbN0030
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt varigenom Eksjö kommun för en köpeskilling om
1 700 tkr, till Itolv AB överlåter och försäljer del av fastigheten Eksjö
Nannylund 4.
GunBritt Henning (S), Johan Starck (S), Bertil Granman (S), Jonas Nilsson (S),
Birgitta Johansson (S), Mikael Andreasson (S), Christina Bladh (S), Viking
Ottosson (S), Lars Aronsson (S), Ingrid Ottosson (S), Stig Axelsson (S), SvenOlov Lindahl (L), Jan Lindholm (-), Rolf Abelsson (M), Lea Petersson (MP),
Eva Ekenberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt mellan Eksjö kommun och Itolv AB avseende fastigheten Eksjö
Nannylund 4, benämnd Stamfastigheten har upprättats. Fastigheten försäljs till en
köpeskilling om 1 700 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02 att samråd skulle ske med Itolv ABs
styrelse, innan beslut fattas i ärendet, för att få del av bolagets intentioner med
Nannylund 4. Samråd genomfördes 2017-05-17, med del av Itolv AB:s styrelse,
varvid köparen informerade om ambitionerna med köpet av Nannylund 4.
Yrkanden
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C), Anders Pansell (KD), Björn Alm (M), Carina Lindström
(M), Stellan Johnsson (C), Ulf Svensson (SD) bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Rolf Abelsson (M), Bertil Granman (S), Lea Petersson (MP), Johan Starck
(S), Sven-Olov Lindahl (L), Lars Aronsson (S) avslag till kommunstyrelsens
förslag beslut.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunfullmäktiges
godkännande proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt varigenom Eksjö kommun, för en köpeskilling om
1 700 tkr, till Itolv AB överlåter och försäljer del av fastigheten Eksjö Nannylund 4.
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Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag.
Vid omröstningen avges 29 Ja-röster och 16 Nej-röster, medan 3 avstår från att
rösta. En ledamot är frånvarande utan ersättare. (Bilaga 1).
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Köpekontrakt
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 61
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 110, 2017-05-17, § 136, 2017-06-07, § 143
Utdrag:

Itolv AB
Samhällsbyggnadssektorn
Ekonomiavdelningen
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Kf §128 Vindbruksplan
Dnr 2015-Sbn0075, 2016-0609
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättad Vindbruksplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
kap. 3 § 19.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2016-02-09, § 22, samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram förslag till vindbruksplan att utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Syftet är att ge vägledning och stöd i beslut om eventuella vindkraftsetableringar
inom Eksjö kommuns geografiska yta.
I planen redovisas markens möjlighet för vindkraft på en övergripande nivå.
Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) och Mats Danielsson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 22, 2017-06-07, § 144
Bilaga 5, Landskapsanalys, 2016-08-17
Bilaga 6, Samrådsredogörelse, 2017-01-18
Bilaga 7, Utlåtande efter utställning, 2017-04-26
Del 1 Plan, antagandehandling, 2017-05-17
Del 2 Underlag, antagandehandling, 2017-05-17
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-17, § 103
_____________
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf §129 Ekologiskt och kravmärkt kött på vår skola
(Hultskolan), medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0137

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut, anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Elever på Hultskolan har genom Hanna Käll och Elin Stejdahl lämnat ett
medborgarförslag om att de vill ha ekologiskt och kravmärkt kött på sin skola.
Kommunfullmäktige återremitterade 2016-12-15 förslaget för vidare utredning om
ett pilotprojekt på Hults skola.
Pilotprojekt är bra att göra om man är osäker på hur något nytt kan fungera, och
vill pröva erfarenheterna av det på ett mindre område. Man kan då dra slutsatser av
det innan man inför det i större skala. Det kan vara bra att göra om man till
exempel ska pröva ett nytt arbetssätt. När det gäller krav på hur mat producerats
finns inga oklara frågor som ett pilotprojekt i en skolmatsal skulle kunna belysa.
Idag serveras kött med god kvalitet och högt ställda krav till alla elever i Eksjö
kommun. Målsättning är att allt kött som serveras ska komma från djur som haft
det bra. De köttråvaror som serveras har sitt ursprung både inom och utom
Sveriges gränser, beroende på råvarans egenskaper, till exempel om den levereras
fryst eller färsk. Oavsett ursprung uppfyller råvarorna samtliga ställda miljö- och
djurskyddskrav. Krav har också ställts på djurhållning, transporttider, samt hur
avlivning och andra ingrepp ska gå till.
De synpunkter som framförs i medborgarförslaget är viktiga och kommer att tas
med i kommande upphandling, då det alltid går att göra lite mer och lite bättre för
att nå målet om ett hållbart samhälle.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hanna Käll och Elin Stejdahl, 2016-05-19
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 151, 2016-12-15, § 251
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 250, 2016-11-29, § 332, 2017-06-07, § 145
Eksjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy
Tjänsteskrivelse från kostekonom Gun Svensson, 2016-11-07, 2017-05-05
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 174, 2017-05-16, § 82
Utdrag:

Hanna Käll
Elin Stejdahl
Kostekonom Gun Svensson
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Kf §130 Förslag för att göra Eksjö mer attraktivt att
flytta till - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0060
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till den utredning som genomförts, avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Gunnel Wadström föreslår i medborgarförslag att Eksjö kommun ger ut en samlad
presentation av det viktigaste som den unga familjen efterfrågar, för att göra Eksjö
mer attraktiv att flytta till.
Intentionerna i förslagsställarens medborgarförslag är goda. Att synas bland alla
kommuners marknadsföringsinsatser är önskvärt. Eksjö kommun har genomfört
mycket av det förslagställaren önskar.
Enstaka marknadsföringsinsatser har dock liten effekt. Ska en kommun satsa på att
marknadsföra sig på en regional eller nationell nivå krävs långsiktighet, 5-10 år,
samt en realistisk budget. Enstaka annonseringar eller skyltar ger sällan den effekt
man vill uppnå. Undersökningar visar att det är arbete och bostad som är de
viktigaste aspekterna till att man flyttar till en ny kommun. Det prioriterade arbetet
är således att se till att näringslivet växer, samt att det byggs bostäder.
Idag arbetar kommunen mycket med att utveckla den externa marknadsföringen
och att synas inom sociala medier. Ett nytt platsvarumärke har nyligen tagits fram.
utifrån den plattformen kommer förvaltningen att arbeta mer med digitala medier
och ny webbplats för visiteksjo.se.
Ett antal olika aktiviteter genomförs för nyinflyttade via inflyttarservice.
Kommunen genomför sådana träffar cirka 2-3 per år.
Eksjö kommun deltar, tillsammans med flertalet av regionens kommuner, årligen på
Emigrantmässan i Utrecht, Holland.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gunnel Wadström 2017-03-09
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-04
Tjänsteskrivelse från Tillväxt- och utvecklingschef Marcus Axelsson,
2017-04-05
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-05-17, § 225
Utdrag:

Gunnel Wadström
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf §131 Förhindra återsändande av asylsökande
afganska ungdomar – medborgarförslag
Dnr: 2016-KLK0224
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Maria Sjögren Havskog, Eksjö, föreslår i medborgarförslag att kommunen ska
förhindra återsändande av asylsökande afghanska ungdomar. Förslaget motiveras
med att Eksjö har en mörk fläck i sin historia – Baltutlämningen. Förslagsställaren
vill att det förhindras att upprepas med de afghanska ungdomar som nu finns i
Eksjö kommun, samt att Eksjö kommun ska vara en föregångskommun som vågar
stå upp för alla sina invånare, även för asylsökande.
Enligt förslagsställaren bör Eksjös namn stå på kartan när man talar om demokrati
och mänskliga rättigheter.
Riksdag och regering har gett Migrationsverket i uppdrag att pröva och besluta
kring asylansökningar, oavsett orsak.
I kommunallagen 2 kap, 1 §, finns de grundläggande bestämmelserna för
kommunens allmänna kompetens, där det framgår att kommunen inte får besluta i
angelägenheter som ankommer på enbart staten att handha.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maria Sjögren Havskog, 2016-10-09
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 219
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01 § 319, 2017-06-07, § 147
Tjänsteskrivelse från socialchef Ulla Henriksson, 2017-04-25
Socialnämndens beslut 2017-05-17, § 62
Utdrag:

Maria Sjögren Havskog
Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf §132 Vision 630 – handlingsplan
Dnr 2017-KLK0114
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ta fram en ny vision för Eksjö kommun,
att bilda en styrgrupp bestående av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
presidier,
att bilda en referensgrupp bestående av utökade nämnds- och helägda
bolagspresidier, samt av en representant från vardera Miljöpartiet, Liberalerna och
Sverigedemokraterna, samt
att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå till
referensgruppen, och tas från anslaget för tillfällig beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2009-03-26, § 43, Vision 2020 ”Eksjö kommun –
Småland som bäst”.
En ny vision behöver tas fram. Den föreslås heta Vision 630, eftersom Eksjö
bildades år 1403, och Vision 630 tar sikte på 630 år efter bildandet.
För att utföra uppdraget att skapa en ny vision, behöver en styrgrupp och en
referensgrupp tillsättas.
Styrgruppens arbete påbörjas i augusti-september 2017, med målsättningen att anta
ny vision i februari 2018. Referensgruppen kommer att samlas vid ett antal
workshops under arbetets gång.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2017-05-09
Ledningsutskottets beslut 2017-05-16, § 85
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 148
_______________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf §133 Reglemente för krisledningsnämnden revidering
Dnr 2017-KLK0109
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna nytt reglemente för krisledningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2007 Reglemente för krisledningsnämnden i Eksjö.
Krisledningsnämnden är personunion med ledamöter och ersättare i
ledningsutskottet. Kommunfullmäktige valde 2014-11-27 sju ledamöter och sju
ersättare i krisledningsnämnden för 2015--2018, i och med att den politiska
organisationen ändrades och antalet ledamöter i ledningsutskottet utökades från
fem till sju med lika många ersättare. Reglementet för krisledningsnämnden
ändrades dock inte då, vilket är nödvändigt för att personunion ska gälla.
Ytterligare revideringar och tillägg föreslås i reglementet. Bland annat ett tillägg till
bestämmelsen om hur nämnden kan träda i funktion. Enligt Lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH), är det ordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden
i krisledningsnämnden som bedömer när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion. Har båda förhinder sammankallas nämnden på
begäran av en enskild ledamot.
Beslutsunderlag
Reglemente för krisledningsnämnden i Eksjö kommun, 2017-04-18
Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-22, § 7
Ledningsutskottets beslut 2017-05-16, § 86
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 149
Utdrag:

Säkerhetssamordnare Hanna Mehaj

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf §134 Utökad borgensram – Eksjö
Kommunfastigheter AB
Dnr 2017-KLK0126
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Eksjö Kommunfastigheter AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 230,7 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning

Eksjö Kommunfastigheter AB begär i skrivelse, ställd till Eksjö
Stadshus AB, utökad borgen från 170,7 mnkr till 230 mnkr med anledning av
renovering och ombyggnad av Prästängsskolan.
Kommuninvest gör en bedömning över kommunkoncerners totala
låneutrymme, där samtliga skulder, inklusive pensionsförpliktelser
(ansvarsförbindelser), ingår. Den senaste analysen som Kommuninvest har
gjort är uppdaterad med amorteringar under 2016 och efter de senaste
befolkningsuppgifterna. Den begärda utökningen av borgen bedöms rymmas
inom kommunkoncernens totala låneutrymme.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Eksjö Kommunfastigheter AB
Eksjö Stadshus AB:s beslut 2017-04-25, § 22
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 151
Utdrag:

Eksjö Kommunfastigheter AB
Eksjö Stadshus AB
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf §135 Borghild Ross minnesfond stiftelse, Eksjö
kommun som förvaltare
Dnr 2016-KLK0149
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anknuten förvaltning för Borghild Ross Minnesfond Stiftelse ska utövas genom
kommunstyrelsen.
att överlämna till valberedningen att lämna förslag på revisor och revisorssuppleant
till Borghild Ross minnesfond stiftelse, samt
att stiftelsen i övrigt ska omfattas av kommunens interna regelverk avseende
stiftelser.
Ärendebeskrivning
I och med Kammarkollegiets beslut om att bevilja ansökan om permutation för
Borghild Ross Minnesfond Stiftelse behöver kommunfullmäktige fatta vissa beslut,
såsom val av revisor och revisorssuppleant och att utse kommunstyrelsen som
förvaltare.
Val av revisor och suppleant föreslås överensstämma med de val som gjorts för
övriga kommunens förvaltade stiftelser. I övrigt följer stiftelsen kommunens interna
regelverk för förvaltning av kommunens förvaltade stiftelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från f. d. kommunjurist Elisabeth Hagelberg, 2017-04-24
Ledningsutskottets beslut 2017-05-16, § 83
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 152
Utdrag:

Borghild Ross minnesfond stiftelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 136 Ombyggnation av badplats vid
Rolandsdamm (Södra Rokalven), så att det blir mer
sandstrand och familjevänligt - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0124
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-12-19.
Ärendebeskrivning
Magnus Alm, Eksjö, framför i medborgarförslag att ombyggnation av badplatsen
vid Rolandsdamm (Södra Rokalven), bör ske, så det blir mer sandstrand och mer
familjevänligt.
Förslagsställaren föreslår att man tar ner sex meter av träden söder om bryggan,
samt gräver ut cirka fem meter upp mot gräset och fyller på med sand. Han önskar
också fler bänkar, bord och papperskorgar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Magnus Alm, Eksjö, daterat 2017-05-29
Utdrag:

Magnus Alm
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 137 Val av ny ersättare i socialnämnden efter
Aniko Kelemen (MP)
Dnr 2017-KLK0048
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i socialnämnden efter Aniko Kelemen (MP), utse Lea Petersson
(MP).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-03-23 § 57, Aniko Kelemens avsägelse som
ersättare i socialnämnden.
Till ny ersättare nominerar Eksjö Arbetarkommun och Miljöpartiet tillsammans Lea
Petersson (MP).
Utdrag:

Lea Petersson
Socialnämnden
Löneavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 138 Borghild Ross minnesfond stiftelse, val av
revisor och revisorssuppleant
Dnr 2016-KLK0149
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisor i Borghild Ross minnesfond stiftelse, utse Nils-Göran Lidén (S), med
Marianne Löwgren (C) som revisorssuppleant.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag beslutat att kommunstyrelsen ska utöva
anknuten förvaltning för Borghild Ross Minnesfond Stiftelse, och att
valberedningen ska lämna förslag på revisor och revisorssuppleant till Borghild
Ross Minnesfond Stiftelse.
Revisionen nominerar Nils-Göran Lidén (S) till revisor, med Marianne Löwgren (C)
som revisorssuppleant.
Utdrag:

Nils-Göran Lidén
Marianne Löwgren
Borghild Ross minnesfond stiftelse
Löneavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 139 Överföring av Stridh och Son AB till
Eksjöbostäder AB – motion
Dnr 2017-KLK0134
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motion från Jan Lindholm (-) till kommunstyrelsen med
återredovisning till kommunfullmäktige 2017-12-19.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (-) ställer i motion 2017-06-19 frågan varför det är en särskild
organisation för det kommunägda bolaget Strid och son AB, och de kostnaderna
detta medför?
Jan Lindholm anser att det inom Eksjöbostäder AB finns all den kompetens som
erfordras, för att ta fram anbudsunderlag, utvärdera inkomna anbud, och vara
byggherre för nybyggnationen på Ciselören 1.
Med Maria Lundh som vd för Strid och Son AB, får bolaget även en vd med
erforderlig kompetens vad gäller byggande, förvaltning och ägande av fastigheter.
Med Eksjöbostäder som ägare till Strid och son AB skulle kommunens ägande till
bostäder och lokaler också renodlas.
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 140 Arbetskläder till berörd personal – motion
Dnr 2017-KLK0133
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motion från Lars Aronsson (S) till kommunstyrelsen med
återredovisning till kommunfullmäktige 2017-12-19.
Ärendebeskrivning
Lars Aronsson (S) anser i motion 2017-06-19 att det är dags att rättvisemärka Eksjö
kommuns policy för fria arbetskläder. Rätten till arbetskläder ska inte bero på om
det är en manligt eller kvinnligt dominerad arbetsplats. Rätten ska ske utifrån behov
som till exempel väder (utomhusarbete), hygien, smittorisk eller slitage.
Lars Aronsson anser vidare att det är en självklarhet att personal som arbetar
utomhus skall ha erforderliga arbetskläder, om man arbetar inom gata park (manligt
dominerad arbetsplats). Men det är inte en självklarhet om man är ute med barn i ur
och skur. Det gäller uppenbarligen inte heller för hemtjänsten som cyklar i alla slags
väder hem till brukarna.
Hemtjänsten har sedan några år tillbaka bussaronger, men det är tack vare
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tvingat fram detta i alla kommuner.
Orsakerna sades främst vara hygieniska. Varför då inte byxor räknas med i hygienen
förblir obesvarat.
Innan dess fick personal inom äldreomsorgen arbetskläder, inklusive byxor,
regnställ och tjock jacka. Men detta var pengar som togs från AFA-medel, det vill
säga, ingenting som var regelbundet och utifrån behov.
Verksamheten har länge krävt fria arbetskläder. Nu är det dags att lyssna på
medarbetarna och dess fackliga organisationer. Fria arbetskläder gör dessutom
Eksjö kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.
Lars Aronsson yrkar därför
att fria arbetskläder införs from 2018,
att de grupper som ska omfattas av fria arbetskläder, liksom utbudet av kläderna,
bestäms i samråd med berörda fackliga organisationer.
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 141 Fråga till kommunstyrelsens ordförande
Annelie Hägg (C)
Dnr 2017-KLK0135
Ärendebeskrivning
Birgitta Johansson (S) ställer vid dagens sammanträde följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C);
Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj i år informerade Polisen Anders Sjöö och Mattias Ramsö - om förhållandena i kommunen utifrån Polisens
erfarenheter och den nuvarande situationen. I samband med informationen fick vi
ledamöter möjlighet att ställa frågor. Anders Sjöö påtalade bland annat vikten av
fritidsgårdar. Jag fick då tillfälle att påpeka att man inte satsar på någonting i
Mariannelund. Anders Sjöö svarade att fritidsgården Furan i Mariannelund
skulle öppna "vilken dag som helst" Eftersom jag har hört detta vid olika tillfällen
under de senaste åren ifrågasatte jag beskedet. Du, Annelie, vände dig mot mig och
svarade att detta stämde - allt var nu klart för att Furan skulle öppnas om ett par
dagar.
Den 22 maj, alltså fyra dagar senare, genomfördes en så kallad Trygghetsvandring i
Mariannelund. Inför "vandringen" hölls ett möte i Emilsalen. Bland de närvarande
var Anders Sjöö. Han bekräftade då mina farhågor om att Furan inte skulle öppnas.
Anders Sjöö nämnde samtidigt att den nya fritidsgården i Eksjö stad - Mejeriet hade stängts på grund av bristande säkerhet.
-

Utifrån vilka fakta kunde kommunstyrelsens ordförande lova att Furan
skulle öppnas?
Vem bär ansvaret för att inga resurser satsas på verksamheter i
Mariannelund?
Varför för kommunen inga dialoger med de krafter som finns i
Mariannelund – som Centrumkyrkan, Svenska Kyrkan och Aktivt Centrum?
Gemensamt kanske vi skulle kunna finna lösningar, och borde rimligtvis få
ekonomiskt stöd för satsningar.
På kommunens hemsida, under Fritidsgårdar, bekräftas att Furan är stängd.
Dock påstås det att annan verksamhet bedrivs i området. Jag undrar vilken? Varken kyrkorna eller Aktivt Centrum vet något om detta.

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar;
Beslut var fattat att Furan skulle öppnas när det beskedet gavs, men eftersom det
inte gick att rekrytera personal, blev det inte möjligt. Däremot kommer Furan att
öppnas efter sommaren, eftersom man nu har lyckats rekrytera personal.
Öppen ungdomsverksamhet bedrivs, och en verksamhet som kallas Sommarkul
kommer också att finnas bland annat i Mariannelund.
De personer som arbetar med ungdomar i Mariannelund har möjlighet att kontakta
Öppen Ungdomsverksamhet för att föra en dialog.
Kf § 267
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 142 Avslutning
Ordförande tackar fullmäktiges ledamöter, presidium och tjänstemän för det
första halvåret och önskar alla en glad och vilsam sommar, och inbjuder
fullmäktige till traditionellt sommarkaffe i kommunens cafeteria.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

